ORGANIZAČNÝ PORIADOK VŽL 2016/2017
Volejbalová Žirafa Liga (ďalej len VŽL) je volejbalová súťaž organizovaná Súkromným centrom
voľného času Žirafa. Hrá sa podľa platných pravidiel volejbalu, doplnených o zmeny uvedené v texte,
schválené organizačným výborom (ďalej len OV).
Podmienky štartu:
1. Každé družstvo podá súpisku s údajmi hráčov v stanovenom termíne. Následne budú
vygenerované tlačivá na každého jedného hráča, ktoré je potrebné potvrdiť podpisom. Po úhrade
štartovného a odovzdaní potvrdeného tlačiva je hráč v danom tíme zaregistrovaný.
2. V každom zápase musia hrať za družstvo minimálne 2 ženy.
3. Vo VŽL nie sú obmedzenia pre štart hráčov. Môžu v nej štartovať aj hráči hrajúci súťaže pod SVF.
Hrací poriadok:
1. Hracím dňom je sobota a nedeľa, podľa platného rozpisu. Hrá sa v telocvični T-18 pri
vysokoškolských internátoch na Vlčincoch v Žiline.
2. Začiatky zápasov sú uvedené v rozpise. Čas uvedený v rozpise je čas, kedy rozhodca odpíska
začiatok zápasu. Ak tím nie je v momente začiatku zápasu pripravený hrať, rozhodca to uvedie do
zápisu a zápas sa začne neskôr. Ak tím nenastúpi ani 15 minút po oficiálnom začiatku zápasu, zápas
sa neuskutoční. V takomto prípade sa bude postupovať podľa čl. 6 v osobitných predpisoch.
Telocvičňa je pre tímy prístupná aspoň 30 minút pred zápasom, rozcvička na ihrisku začne aspoň 15
minút pred začiatkom zápasu. Začiatok zápasu môže byť posunutý, ak sa predošlý zápas skončí
neskôr, ako je plánované. Čas na rozcvičku bude dodržaný.
3. V základnej časti ligy hrá 1 vzájomný zápas každý s každým podľa rozpisu.
4. Hrá sa na 3 víťazné sety do 25 bodov, prípadný rozhodujúci piaty do 15 bodov.
5. Za víťazstvo 3:0 a 3:1 získa družstvo 3 body, za víťazstvo 3:2 získa družstvo 2 body, za prehru 2:3
získa družstvo 1 bod, za prehru 1:3 a 0:3 družstvo body nezíska. Za kontumáciu zápasu bude družstvu
udelená penalizácia -1 bod (platí od nadstavbovej časti).
6. V prípade, že družstvo nenastúpi na zápas 3x, je vylúčené zo súťaže a jeho výsledky sa anulujú.
7. Na ihrisko nastupujú 6 hráči, z toho minimálne 2 ženy. Minimálne 2 ženy musia byť prítomné na
ihrisku počas celého trvania zápasu. Odohranie zápasu s menším počtom hráčov ako 6 nie je možné.
8. Za tím môžu nastúpiť iba hráči uvedení na jeho súpiske. Výnimkou sú ženy, ktoré sú registrované
vo VŽL a môžu hrať za iný tím – kde majú potvrdené hosťovanie z pôvodného tímu. Hrať za iný tím
môžu ženy len počas základnej a nadstavbovej časti ligy, v play-off môžu nastúpiť len za tím, na
ktorého súpiske sa nachádzajú.
9. Súpisky je možné meniť a dopĺňať do 15.2.2017 vrátane. Týka sa to prestupu hráčov ako aj
dopĺňania nových hráčov na súpisku. Hráč môže nastúpiť na zápas až po registrácii v SCVČ Žirafa.
10. Na zápasy play-off môžu nastúpiť len hráči, ktorí odohrali minimálne 3 zápasy, t.j. boli fyzicky
prítomní a sú uvedení v zápise o stretnutí. V prípade dlhodobo zraneného hráča môže ináč rozhodnúť
iba organizačný výbor.

11. Hráči sú povinní nastúpiť na zápas v drese (tričku) s číslom. Čísla hráčov musia byť rozdielne, od 0
do 99. Pri hre s liberom je povinnosť nastúpiť v dresoch rovnakej farby a farebne odlíšeným liberom.
Pri hre bez libera nie je povinnosť používať dresy rovnakej farby.
12. Ak družstvo nespĺňa tieto podmienky, zápas prehrá kontumačne.
13. O poradí družstiev v základnej časti ligy rozhoduje: 1. počet bodov; 2. počet víťazstiev; 3. pomer
setov; 4.pomer lôpt; 5. vzájomný zápas; 6. žreb.
14. Po odohraní základnej skupiny sa podľa tabuľky rozdelia tímy do 2 skupín po 5 tímov. (A a B
skupina). Body zo základnej časti sa neprenášajú. V oboch skupinách sa odohrá po jednom
vzájomnom zápase každý s každým. Po odohratí všetkých zápasov najhorší tím z A skupiny zostúpi do
B skupiny a najlepší z B postúpi do A. Body sa neprenášajú. Následne sa opätovne v skupinách odohrá
po jednom zápase každý s každým. Do play-off postupujú všetky tímy.
15. Nasadenie do play-off: Pre zohľadnenie výsledkov z celej sezóny budú tímy nasadené do play-off
nasledujúcim spôsobom. Tímom z A skupiny, ktoré skončia v skupine v druhom kole nadstavby na 1.
až 4. mieste sa pripočítajú k získaným bodom aj body zo základnej časti a podľa poradia budú
nasadené do pavúka na pozície 1 až 4. Tímy, ktoré skončia v A skupine na 5. mieste a v B skupine na
1. mieste budú do pavúka nasadené na pozície 5 a 6 podľa výsledkov v základnej časti. Tímom z B
skupiny, ktoré skončia na 2. až 5. mieste sa pripočítajú k získaným bodom body zo základnej časti
a budú do pavúka nasadene na pozície 7 až 10. Priebežná tabuľka nasadzovania do play-off bude
zverejňovaná počas 2. kola nadstavby.
16. Zápasy play-off sa odohrajú buď na jeden víťazný zápas alebo na dva hrané zápasy. V prípade 2
hraných zápasov rozhoduje o postupujúcom väčší počet získaných bodov, viď čl. 5 hracieho poriadku.
V prípade rovnakého počtu bodov (napr. víťazstvo 3:0 a prehra 1:3) sa hrá ihneď po skončení
druhého zápasu tzv. zlatý set do 15 bodov. Víťaz zlatého setu postupuje do ďalšieho kola. Presný
systém play-off bude zverejnený po skončení nadstavbovej časti.
17. Záverečné zápasy o umiestnenie (finále, o 3. miesto, o 5.miesto, atď.) sa odohrajú vo finálový
deň, kde prebehne aj vyhodnotenie súťaže a ocenenie úspešných tímov a jednotlivcov. Termín
finálového dňa bude oznámený s dostatočným predstihom. Zápasy finálového dňa nie je možné
predohrať ani odohrať v neskoršom termíne. Tím, ktorý nenastúpi na zápas finálového dňa bude zo
súťaže vylúčený a zaplatí poplatok 50€ za poškodenie dobrého mena súťaže.
Osobitné predpisy:
1. OV VŽL deleguje na zápas rozhodcu a zapisovateľa. Rozhodca je zodpovedný za riadne vypísanie
zápisu zo stretnutia (uvedenie skóre, podpisy kapitánov, menoslov hráčov). Prípadné nezrovnalosti
uvedie rozhodca do zápisu.
2. Rozhodca uvedie do zápisu iba hráčov fyzicky prítomných v momente začiatku zápasu. Dopísanie
hráča do zápisu počas priebehu stretnutia nie je možné.
3. Námietky a protesty musia byť uvedené na zápise zo stretnutia s vyjadrením obidvoch kapitánov
družstiev a rozhodcu stretnutia. Námietky a protesty rieši organizačný výbor do 14 dní.
4. Ak rozhodca udelí v zápase vyššie tresty, uvedie ich do zápisu. Hráč, ktorý dostane v zápase
žltočervenú kartu (vylúčenie do konca setu), zaplatí poplatok za prejednanie 5 €. Hráč, ktorý v zápase
dostane žltú a červenú kartu súčasne (vylúčenie do konca zápasu), dostane automaticky stop na

jeden zápas a zaplatí poplatok za prejednanie 10 €. Zároveň zasadne OV, ktorý zhodnotí závažnosť
priestupku a rozhodne o prípadnom vyššom treste.
5. V prípade nevyhovujúceho termínu zápasu je možné požiadať o náhradný termín a to najneskôr 6.
deň pred zápasom do polnoci (t.j. ak je hracím dňom nedeľa, deadline je predchádzajúci pondelok do
24:00). OV VŽL určí náhradný termín zápasu a oznámi ho obom tímom. Ak tím požiada o preloženie
zápasu v neskoršom termíne, ale najneskôr 3. deň pred zápasom do 24:00 hod, bude mu vyhovené za
poplatok 10 €. Ak dôjde k situácii, že tím oznámi neodohranie zápasu ešte v neskoršom termíne,
zápas sa považuje za zrušený a bude skontumovaný v neprospech tímu, ktorý nenastúpi. Poplatok za
zrušenie zápasu je 22,50 € (zodpovedá prenájmu telocvične). Aj takýto zápas je ešte možné odohrať
v náhradnom termíne ak s tým súhlasí súper a OV VŽL. V tom prípade sa kontumácia anuluje,
poplatok ostáva v platnosti. Pre prípad nepredvídateľných okolností ma každý tím na sezónu 1 žolíka
a teda pri prvom porušení pravidiel sa mu sankcie odpúšťajú. Žiadosť o preloženie zápasu je potrebné
poslať formou e-mailu na volejbal@zirafa.sk, všetkým 3 členom OV a vedúcemu súperovho tímu.
Kontakty sú uvedené nižšie.
6. Tímy aj jednotlivci, ktorí v zmysle organizačného poriadku majú uhradiť poplatky, sú povinní ich
zrealizovať do 7 dní od oznámenia o ich uložení. Bez úhrady poplatkov nie je možné nastúpiť na ďalší
zápas.
7. Družstvá hrajúce prvý zápas zabezpečia postavenie siete. Družstvá, ktoré hrajú posledný zápas v
danom hracom dni zabezpečia demontáž siete a odloženie kolíkov, rozhodcovského stanovišťa a
stolíka na určené miesto v zmysle prevádzkového poriadku telocvične. Otvorenie haly, kontrolu
poriadku a následne jej uzamknutie má na starosti rozhodca.
8. Akékoľvek podnety, nápady, postrehy a sťažnosti je potrebné adresovať členom OV. Organizačný
výbor: Peter Minárik, Michal Hauer, Michal Polák
Kontakty:
Meno
Vedenie súťaže

Tím

e-mail
volejbal@zirafa.sk
Organizačný výbor:
Peter MINÁRIK
minarik.za@gmail.com
Michal HAUER
mhauer@h-team.sk
Michal POLÁK
michalpolak@zirafa.sk
Vedúci tímov
Branislav SZABADOS Gbeľany ŠK
branoszabados@gmail.com
Jaroslav PALLER
jaroslav.paller@gmail.com
Lazaret
Štefan SVETKO
svetko.stefan@gmail.com
Mojšanskí piráti
Eduard ŽANONY
eduard.zanony@sberbank.sk
Proslim
Rudolf DEDIČ
rudolf.dedic@rehacare.sk
Púchofský Jingovci
Marek JELŠÍK
jelsik.marek@gmail.com
Sitkári
Michal HAUER
mhauer@h-team.sk
Šľachy Chucka Borisa
Aďa SLEZÁKOVÁ
slezakovasam@gmail.com
Športové vtipy
Peter MINÁRIK
minarik.za@gmail.com
VO AC UNIZA
Karol BÍRO
karolbiro84@gmail.com
Živá príroda

telefón

0915 832 898
0903 568 444
0903 592 222
0908 204 874
0914 702 655
0903 900 413
0910 444 790
0908 728 105
0911 234 587
0903 568 444
0905 267 875
0915 832 898
0907 874 249

